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 یعتیمحمود شر  
1

یقی صدي، مهد
2

ی، جعفز صائم
3

ینییرضا خویعل،
4  

   شاهرودیانشگاه صنعتد

  

  چکیده

 تحـت  ی مربع با مقطعدار  تركيها پوستهکمانش   کمانش و پسمقاله نیادر  

 یر برخـ  یتأث.  شده است  ی بررس  محدود لمانا ، با استفاده از روش    یچشیپبار  

  وت تـرك یـ ، موقع  تـرك  ي هیـ همچون طول ترك، زاو    ی هندس ياز پارامترها 

 مـورد مطالعـه قـرار    هـا  پوسـته ن یـ  کمانش ای بار بحراني بر رو   پوستهطول  

  کمـانش یطول ترك بار بحرانـ ش  یدهند که افزا   یج نشان م  ی نتا .گرفته است 

 بـر بـار     يا رات قابل مالحظـه   یتأث ترك   ي هیاور ز ییغز ت ی ن دهد و   یم کاهش   را

ر وجود ترك کاسته    ی از تأث  پوستهش طول   یبا افزا ن  یهمچن. گذارد یکمانش م 

 انجام گرفته  ABAQUS به کمک نرم المان محدود       يل عدد ی تحل .شود  یم

 INSTRONکیدرولی بـه کمـک دسـتگاه سـروه    ین تست تجربیکه چند

  .هددی را نشان مي عدديلهای دقت تحل8802

بـار   -یچـش یکمـانش پ   -یمقطـع مربعـ    -دار  تـرك پوسـته   : يکلید کلمات

    محدود المان روش- کمانشیبحران

   

  مقدمه 

  مقدمه

سازه هاي پوسته اي  داراي کاربرد فـراوان در صـنایع هوافـضا، سـازه هـاي                  

معدنی، سدهاي بزرگ، سقفهاي پوسته اي، خط لوله و  سازه هـاي حمـل و                

یکی از مهمترین مسائلی که هنگـام طراحـی   . ]1[نگهداري سیاالت می باشد 

اولـین  . ]2[این سازه ها باید مورد بررسی قرار گیـرد، پدیـده کمـانش اسـت              

ولـی  تحقیقات بر روي تعیین بار کمانش در ناحیـه االسـتیک متمرکـز بـود    

 نشان داد که ظرفیت بار کمانش سـازه هـاي پوسـته          ]4و3[تحقیقات تجربی 

است کـه تئوریهـاي کالسـیک نـشان مـی دهـدو       اي بسیار کمتر از مقداري   

کوچکترین انحراف از شرایط ایده آل هندسی و بار گذاري باعث کاهش قابل             

مانند دیگر سازه ها، پوسته هـا       . ]5-7 [. توجه بار قابل تحمل سازه می شود      

نیز مستعد ایجـاد ورشـد عیـوبی مثـل ایجـاد تـرك، خـوردگی و تغییـرات                    

وي پوسته مانند عیـب و نقـصهاي سـازه اي           وجود  ترك ر   . شیمیائی هستند 

عمل می کند و به شدت بر روي رفتار کمانش پوسـته هـا تـاثیر گذاشـته و                   

بـراي اولـین بـار     ، ال نـاش  .]8-10[شـود باعث کاهش توان باربري آن می

تمرکز او در این مطالعه بـر روي        . کمانش پوسته هاي ترك دار را مطرح کرد       

بـار  . اي  تـرك محیطـی کامـل هـستند بـود          پوسته هاي استوانه اي کـه دار      

کمانش این پوسته ها تقریبآ نصف بار کمـانش اسـتوانه کامـل بـدون تـرك                  

بحث کمانش  پوسته استوانه اي با ترك محیطـی  را بـه              دایشل، .]11[است

او فرض کرد که پوسته داراي طـول        . کمک روش تحلیلی عددي بررسی کرد     

ک اسـت و تحـت تـنش کشـشی          بی نهایـت، نـازك، االسـتیک و ایزوتروپیـ         

در مدل سازي المان محدود نحوه مش بندي نوك .]12[یکنواخت قرار دارد

 .ترك براي به دست آوردن جواب دقیـق از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت           

محـدود مناسـب بـراي مـش بنـدي ارایـه کـرده               وزیري یـک مـدل المـان      

ه تغییـر   کمانش پوسته هاي ترك دار نشان میدهد ک        تحلیل پس . ]13[است

شکل ناشی از کمانش باعث افزایش قابل توجه ضریب شدت تنش در اطراف             

از طرف دیگر، افزایش بارگذاري می تواند منجـر بـه           . ]14[نوك ترك میشود  

گسترش کمانش محلـی و در نهایـت منجـر بـه شکـست مخـرب در سـازه                   

تحقیقات نشان می دهد که کمانش پوسته هـاي اسـتوانه اي بـه              . ]15[شود

ترك و بارگذاري فشاري نسبت به حالتی که پوسته فاقـد تـرك بـوده               وجود  

. ]17و16[ولی بارگذاري آن پیچشی است، حساسیت بیشتري نشان می دهد  

 حساسیت کمانش پوسـته هـاي اسـتوانه اي کـامپوزیتی را بـه          ]18[وزیري  

وي تحلیـل مقـادیر     . وجود ترکهاي سراسري تحت فشار محوري بررسی کرد       

اده از روش اجزاي محدود انجام داد و همچنین تاثیر انـدازه و             ویژه را با استف   

تحقیقات نشان میدهد که وجود ترك باعث       . زاویه ترك را بررسی کرده است     

تغییر مشخص در رفتار پوسته هاي استوانه اي ترك دار، بـا ایجـاد کمـانش                

محلی در اطراف ترك میشود که تابع طول تـرك، راسـتاي تـرك و شـرایط                  

رفتار کمانشی پوسته هاي ترك دار بـه عـواملی نظیـر            . ]19[استبارگذاري  

. شرایط مرزي، هندسه، طول و زاویه ترك و بخصوص شرایط بارگذاري دارد

با توجه به پارامترهاي زیاد موثر و نیز پیچیده بودن رفتار پوسته هـاي تـرك          

 دارکه نمی توان به کمک یک رابطه تحلیلی رفتار پوسته را پیش بینی کـرد،           

  . ]20-23[حل عددي این مسئله بهترین روش به نظر می رسد

  کمـانش و    کـه  گـردد  با مروري بر مقـاالت ارائـه شـده، مـشاهده مـی            

 در حالـت    دار تحت بار پیچـشی       ترك یبا مقطع مربع  هاي    کمانش پوسته   پس

مـورد بررسـی قـرار     متفـاوت از اسـتوانه  هاي   پالستیک و در طول   -االستیک

کمانـشی    بررسـی کمـانش و رفتـار پـس         این مقالـه     از لذا هدف    .است  نگرفته

المـان محـدود   افـزار   با استفاده از نـرم   دار تحت بار پیچشی        ترك يپوسته ها 

 در پایان به کمک نتایج عددي بدسـت آمـده دربـاره          .باشد  می] 24[آباکوس  

میزان تاثیر هر کدام از پارامترهاي ذکر شده بـر روي رفتـار کمـانش و پـس              

  .ي استوانه اي ترك دار بحث شده استکمانش پوسته ها

  

  :هند سه و خواص مکانیکی

 آورده شده است که هـر کـدام از          1هاي مورد نظر در شکل     ي استوانه  هندسه

 :                    شــوند پارامترهــاي هندســی مــورد نظــر بــصورت زیــر تعریــف مــی       

mm1t=، mm98 D=، mm750250 ،500 وL=  

  1/0a/L= =γ ،2/0 ،3/0 ،4/0 و 5/0              :               طول ترك نسبی

  .باشند  درجه می90 و 45زوایاي ترك مورد بررسی نیز شامل صفر، 

ــصوصیات ــانیکی خ ــتهمک ــی  پوس ــورت تجرب ــه ص ــتاندارد   ب ــق اس ــر طب  ب

ASTME8ــرو ــتگاه ســــ ــدرولیکو و توســــــط دســــ     هیــــ

INSTRON8802  کـرنش در شـکل     -نمودار تـنش  . ]25[بدست آمده است

، 9e200مـدول یانـگ     به کمک بخش خطی نمـودار؛       . ده شده است    آور) 2(

   .  به دست آمده است6e337 و استحکام تسلیم 3/0نسبت پواسون 



  

  تحلیل عددي به کمک المان محدود

 مدل سازي و تحلیل عددي نمونه هـا  بـه کمـک نـرم افـزار المـان محـدود               

ABAQUS انجام شده است.  

  

  دار ترك ي پوسته هابندي مش

کـه داراي هـشت گـره و شـش     ، S8R5 در این تحلیل از ا لمان غیر خطـی    

درجه آزادي براي هر گره می باشد، و براي تحلیل پوسته ها مناسـب اسـت،              

از هر دو المـان  . استفاده شده است S4Rاستفاده شده است و از المان خطی   

 نتایج با هم مقایسه     خطی و غیر خطی براي تحلیل استفاده شده و در نهایت          

بنـدي    دار مـش    هاي تـرك    یکی از مسائل مهم در بررسی سازه      ]. 24[شده اند 

تـوان    مـی 3در شـکل . باید با دقت بسیار انتخاب شود     باشد که     می  نوك ترك   

 .مـشاهده نمـود     را درجه45ي     مربوط به یک ترك با زاویه       بندي ساختار مش 

ك تـرك، بخـاطر     همانطور که مشخص اسـت اطـراف تـرك و بخـصوص نـو             

کمانش محلی در   . حساسیت بیشتر از مش بندي ریزتري استفاده شده است        

  .پوسته از نوك ترك شروع به رشد میکند

  

  فرایند تحلیل

تحلیل مقدار ویژه ، بار کمانش را بیشتر ازمقدار واقعی آن نشان می دهد، 

علت هم این است که از خواص پالستیک ماده در فرایند تحلیل هیچ 

براي تحلیل کمانش، براي همه نمونه ها ابتدا باید . اده اي نمی شوداستف

مدهاي . تحلیل مقدار ویژه انجام گیرد تا شکل مد و مقدار ویژه بدست آید

 در این مدها اتفاق "اول کمانش مقدار ویژه کمتري دارند و کمانش معموال

 Buckle براي حل مقادیر ویژه در تحلیل از مرحله اي به نام. می افتد

. استفاده می شود که باید نتایج آن در تحلیل غیر خطی کمانش لحاظ شود

در غیر این صورت، نرم افزار ممکن است شکل مدهاي کمانش را به صورت 

اختیاري انتخاب کند که باعث بروز جوابهاي غیر واقعی در تحلیل غیر خطی 

ه می استفاد Subspace نرم افزار از روش حل، Stepدر مرحله.می شود

 الزم است که بین صفحات صلب و پوسته یک تماس تعریف شود، لذا. کند

سه مد ) 4(در شکل .]24[استفاده کرد Lanczos توان از روش حل نمی

  . نمایش داده شده است 45θ -500L˚اول کمانش براي نمونه  

از یک تحلیل غیر خطی براي بدست آوردن ، Buckleبعد از تحلیل

مقدار ماکزیمم در این نمودار، نشان . یی استفاده می شود جابجا–نمودار نیرو

 نامیده می شود و از روش) Static Riks(این مرحله. دهنده بار کمانش است

Arc length  در این مرحله . براي تحلیل پس کمانش استفاده می کند

  .خواص غیر خطی و پالستیک ماده در نظر گرفته می شود

  

   کمانشاثر طول ترك بر بار بحرانی

ي پـیچش بـراي تـرك صـفر      ه نمودار بار پیچشی بر حسب زاوی6و5در شکل 

شود که با  مشاهده می. است هاي مختلف رسم شده     درجه در طول  45درجه و   

ــار ب ــرك ب ــی کمــانش کــاهش مــیافــزایش طــول ت  هــاي رفتاریابــد و حران

 تاثیر افزایش طول تـرك بـر   .باشد کمانشی آنها نیز با یکدیگر متفاوت می     پس

  .کاهش بار بحرانی کمانش، با افزایش طول پوسته بیشتر می شود

  

  اثر زاویه ترك بر بار بحرانی کمانش

به منظور بررسی تأثیر زاویه ترك بر بار بحرانی کمانش و رفتار پس کمـانش            

 تـا   ي تـرك    توان دید کـه بـا افـزایش زاویـه          می.  آورده شده است   8 و 7شکل

ر کمی کـاهش یافتـه و سـپس افـزایش           بار بحرانی به مقدا   درجه  45ي    زاویه

صـفر  اي میان بار بحرانـی کمـانش در زوایـاي         و تفاوت قابل مالحظه    یابد  می

 درجه کمترین تاثیر را بر بار بحرانـی       90ترك  . درجه وجود ندارد   45درجه و   

 می توان نتیجه گرفت کـه بـا افـزایش       8و7از مقایسه شکلهاي    . کمانش دارد 

  .یشتري روي بار بحرانی کمانش می گذارد درجه اثر ب45طول ترك، ترك 

 کمانش ی بار بحرانيه ترك روی اثر همزمان طول ترك و زاو)9(در شکل

ي پیچش  هبدین منظور از ضرائب بار بحرانی و زاوی. ش داده شده استینما

  :شوند بحرانی استفاده شده است که به صورت زیر تعریف می

    
cr


 0   ,    
crT

T0

 که در آن  
0T 0 و        ي پـیچش     هبترتیب بار پیچشی کمانـشی و زاویـ

 وهاي بدون ترك   بحرانی مربوط به قوطی   
crT و 

cr     بترتیـب بـار پیچـشی

  .باشند دار می هاي ترك  به قوطیي پیچش بحرانی مربوط هکمانشی و زاوی

، γ=3/0 کوتـاه، تـا حـدود    ی نسبي شود که در طول ترکها     یمشاهده م 

ز بـار  یـ ه تـرك ن یـ ر زاوییـ  بار کمانش داشته و تغ    ي رو یار کم یر بس یترك تاث 

 يای زوا ي ، برا  γ=3/0شتر از   یر طول ترك ب   یدر مقاد . دهدیر نم ییکمانش را تغ  

اد شـده و  یـ  زیار بـه طـور ناگهـان     ب نمـود  ی درجه شـ   45ترك صفر درجه و     

ـ ا.  گـذارد ی کمانش می بر کاهش بار بحرانيادیر ز یش طول ترك تاث   یافزا ن ی

 90 تـرك    ي توان گفت برا   یز است و م   یار ناچ ی درجه بس  90 ترك   ير برا یتاث

ـ    ي رو يریش طول ترك تاث   یدرجه افزا  از .  کمـانش نـدارد  ی کاهش بـار بحران

ر را بـر بـار   ین تـاث  یشتریـ  درجـه ب   45جه گرفت که ترك     ی توان نت  ینمودار م 

  . کمانش داردیبحران

  

  اثر طول پوسته بر بار بحرانی کمانش

هـاي    طـول دار بـا      تـرك هاي     در ادامه به بررسی تأثیر وجود ترك در استوانه        

 براي سه طول متفاوت از استوانه نمودار بـار          10در شکل . پردازیم  متفاوت می 

همـانطور کـه مـشاهده      . ده اسـت  ي پیچش آورده ش     پیچشی بر حسب زاویه   

 در  بطوریکه. یابد   می افزایشر وجود ترك    یشود با افزایش طول استوانه تأث       می

هاي بدون ترك بارهاي بحرانی تقریباً با هم برابرند ولی با ایجـاد تـرك                 حالت

 افتـد کـه    اتفـاق مـی    ي  ا در استوانه بیشترین کاهش بـار بحرانـی در اسـتوانه          

  .ین طول را داردبلندتر

  

  تحلیل تنش در پوسته

 تـرك  پوسـته نمودار نیرو جابجایی و روند تغییر شکل پوسـته       ) 11(در شکل 

با افزایش بار مقدار تـنش در       . دار  در حین بارگذاري نمایش داده شده است        

نوك ترك زیاد شده و پوسته ابتدا در نوك ترك دچار کمانش محلی شـده و          

ه پوسـته در مـد اول       مـشاهده مـی شـود کـ       . سپس پوسته کمانش می کند    

  ، که مقدار کمتري دارد، کمانش کرده است) 4شکل(

  

  اثر سطح مقطع

براي بررسی میزان تاثیر تغییر سطح مقطع پوسته تـرك دار بـر روي رفتـار                 

.  مـدل مـی کنـیم      يره ا یـ داکمانش و پس کمانش ان ، یک پوسته با مقطع           

قطع دو پوسـته بـا   براي اینکه سطح م. اندازه طول دو پوسته با هم برابر است  

 میلی متر  در نظـر      110 را   ي استوانه ا   سطح مقطع  قطر  هم کامال برابر شود     

  : آورده شده است12 مورد نظر در شکلاستوانه ي  هندسه. می گیریم

mm   1t= ،mm110 D=،mm750250 و500 وL=  

هندسه و اندازه ترك ایجاد شده روي دو پوسته کامال یکسان بوده و می 

  . توان تاثیر سطح مقطع را بر بار بحرانی کمانش بررسی کرد

 براي بیان بهتر تاثیر تغییر شکل سطح مقطع بر بحرانی کمانش نمودار 

ي  ه  در سه زاویيپوسته استوانه ابار پیچشی بر حسب زاویه پیچش انتهاي 



براي ). 13شکل( رسم شده است)mm500=L و γ=5/0( و اندازه  متفاوت

 توان دید که با افزایش زاویه ، مییمربع ، مانند مقطع  يره ایداپوسته با مقطع 

 نمودار بار کمانش 14  در شکل .یابد بار ابتدا کاهش و سپس افزایش میترك 

ر یک بر حسب زاویه پیچش انتهاي پوسته براي مقاطع دایروي و مربعی د

این نمودار نشان می دهد که  مقطع مربعی  بدون ترك . نمودار رسم شده است

تغییر زاویه ترك در پوسته . بار کمانش کمتري نسبت به پوسته استوانه اي دارد

استوانه اي تاثیر بیشتري روي بار کمانش دارد در حالی که در پوسته مربعی 

بر . ك اختالف بسیار کمی دارندمقادیر بار بحرانی کمانش در زوایاي مختلف تر

خالف پوسته استوانه اي در مقطع مربعی در زاویه هاي مختلف ترك رفتار پس 

  .کمانش یکسانی از خود نشان می دهند

  

  بحث در نتایج

به منظور بررسی تأثیر طول ترك بر بار بحرانی کمانش و رفتار پس کمانش 

شود که با افزایش  هده میمشا.   آورده شده است6و5 پوسته  ترك دار شکلهاي

 نمودار بار 8و7در شکلهاي  .یابد حرانی کمانش کاهش میطول ترك بار ب

و در زاویه هاي  بحرانی کمانش بر حسب جابجایی براي پوسته  با طول یکسان

 درجه بیشترین 45مشاهده می شود که در ترك . مختلف رسم شده است

 درجه تاثیر بسیار ناچیزي 90کاهش در مقدار بار کمانش روي می دهد و ترك 

شود که با افزایش طول ترك بار   مشاهده می.روي بار بحرانی کمانش دارد

نتایج تحلیل عددي نشان می دهد که افزایش . یابد حرانی کمانش کاهش میب

قطر پوسته با ثابت ماندن ضخامت باعث افزایش بار بحرانی کمانش می شود و 

براي پوسته استوانه . رانی کمانش می شودافزایش نسبت  باعث کاهش بار بح

اي ترك دار ابتدا کمانش محلی در نوك و اطراف ترك روي داده و سپس 

نتایج نشان می دهد که وجود ترك با . پوسته خمش کلی را تجربه می کند

ایجاد کمانش محلی باعث تغییر قابل توجه در رفتار پوسته استوانه اي ترك دار 

براي . رك، راستاي ترك و شرایط بارگذاري است می شود که تابع طول ت

ترکهاي بزگتر از طول ترك بحرانی کمانش محلی باعث می شود که کمانش 

کلی زودتر روي دهد که این طول بحرانی تابع طول ترك ، راستاي ترك و 

که اثر همزمان طول ترك و زاویه ترك روي ) 9( از شکل.شرایط بارگذاري است

ر یجه گرفت که در مقادی توان نتیمایش داده شده است مبار بحرانی کمانش ن

ب ی درجه ش45 ترك صفر درجه و يای زواي ، براγ=3/0شتر از یطول ترك ب

 بر کاهش بار يادیر زیش طول ترك تاثیاد شده و افزای زینمودار به طور ناگهان

ز است و یار ناچی درجه بس90 ترك ير براین تاثیا.  گذاردی کمانش میبحران

 کاهش بار ي رويریش طول ترك تاثی درجه افزا90 ترك ي توان گفت برایم

 اثر تغییر شکل سطح مقطع از مربعی) 14(در شکل  . کمانش نداردیبحران

نتایج .  بر روي رفتار کمانش و پس کمانش پوسته بررسی شده استدایروي به

یر بیشتري تغییر زاویه ترك در پوسته استوانه اي تاثبیانگر این موضوع است که 

روي بار کمانش دارد در حالی که در پوسته مربعی مقادیر بار بحرانی کمانش 

بر خالف پوسته استوانه اي . در زوایاي مختلف ترك اختالف بسیار کمی دارند

در مقطع مربعی در زاویه هاي مختلف ترك رفتار پس کمانش یکسانی از خود 

  .نشان می دهند

  

  گیري نتیجه 

  :ا استخراج نمودرتوان نتایج زیر  ارهاي بدست آمده میبا توجه به نمود

با افزایش طول ترك در استوانه، استحکام پیچشی آن به شکل قابل توجهی 

 ابتدا بار بحرانی کمانش را کاهش و ،ي ترك  افزایش زاویه-2 .دهد کاهش می

 درجه بیشترین تأثیر را در 45ي  هاي با زاویه  ترك-3. دهد سپس افزایش می

ي   با افزایش طول و زاویه-4 .دهند هش بار بحرانی کمانش از خود نشان میکا

 با -5. کند ها تحت بار پیچشی بشدت تغییر می کمانشی استوانه ترك رفتار پس

 ولی یابد افزایش طول استوانه تأثیر وجود ترك در استوانه بشدت افزایش می

ال در مد اول که مقدار  کمانش معمو-6.کند کمانشی آنها تغییري نمی رفتار پس

 المان خطی در مقایسه با المان غیر خطی، -7.بار کمتري نیاز دارد روي میدهد

داراي توانایی بیشتري براي پیش بینی رفتار پس کمانش پوسته استوانه اي با 

در مرحله پیش کمانش هر دو المان رفتار مشابهی را از خود نشان . ترك دارد

ایجاد کمانش محلی باعث تغییر قابل توجه در  وجود ترك با -8. می دهند

رفتار پوسته استوانه اي ترك دار می شود که تابع طول ترك، راستاي ترك و 

 براي ترکهاي بزگتر از طول ترك بحرانی کمانش -9.شرایط بارگذاري است

محلی باعث می شود که کمانش کلی زودتر روي دهد که این طول بحرانی تابع 

  نتایج تحلیل عددي - 10.  ترك و شرایط بارگذاري استطول ترك ، راستاي

نشان می دهد که افزایش قطر پوسته با ثابت ماندن ضخامت باعث افزایش بار 

بحرانی کمانش می شود و افزایش نسبت  باعث کاهش بار بحرانی کمانش می 

نشان می دهد که دایروي مربعی به  تغییر شکل سطح مقطع از -11. شود

ترك در پوسته استوانه اي تاثیر بیشتري روي بار کمانش دارد در تغییر زاویه 

حالی که در پوسته مربعی مقادیر بار بحرانی کمانش در زوایاي مختلف ترك 

بر خالف پوسته استوانه اي در مقطع مربعی در زاویه . اختالف بسیار کمی دارند

 با -12.هاي مختلف ترك رفتار پس کمانش یکسانی از خود نشان می دهند

 ی درجه بر کاهش بار بحران45ه صفر و ی با زاويش طول ترك اثر ترکهایافزا

 يریش طول ترك تاثیافزا درجه 90 ترك ي که برای شود در حالیشتر میب

  . کمانش نداردی کاهش بار بحرانيرو
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   مورد نظری قوطي هندسه: 1شکل
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  نمودار تنش کرنش پوسته مورد آزمایش: 2شکل

  

  

   
  

 ی کليبند مش : الف. دار  تركيها ی قوطي انجام شده براي بند مش: 3شکل

   نوك تركيبند مش:  اطراف ترك،جيبند  مش: درجه، ب45 ترك يبرا
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 استوانه در يچش انتهایه پی بر حسب زاویچشیمودار بار پن: 5شکل
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 استوانه در يچش انتهایه پی بر حسب زاویچشینمودار بار پ: 6شکل
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نمودار بار : 7شکل 

 γ=3/0 ( متفاوتي هیانه در سه زاو استويچش انتهایه پی بر حسب زاویچشیپ
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نمودار بار پیچشی بر حسب زاویه پیچش انتهاي استوانه در سه : 8شکل

  ).mm500=L و γ=5/0 (ي متفاوت هزاوی
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   یچش بحرانیه پی بر حسب زاوینمودار طول ترك نسب: 9شکل
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ر سه نمودار بار پیچشی بر حسب زاویه پیچش انتهاي استوانه د: 10شکل

  ).mm500=L و θ=0˚(طول متفاوت 

  

  
  

  
    جابجایی و تغییر شکل پوسته-نمودار نیرو: 11شکل

L500-θ45 در حین بار گذاري براي  نمونه 

  

  ي مورد نظر ها ي استوانه هندسه: 12شکل
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نمودار بار پیچشی بر حسب زاویه پیچش انتهاي استوانه در سه : 13شکل
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  نمودار بار پیچشی بر حسب زاویه پیچش انتهاي پوسته  با مقطع: 14شکل
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تحليل و بررسي استحکام نهايي پوستههاي ترکدار با مقطع مربعي تحت بار پيچشي
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چکيده

در اين مقاله کمانش و پسکمانش پوستههاي ترکدار با مقطع مربعي تحت بار پيچشي، با استفاده از روش المان محدود بررسي شده است. تأثير برخي از پارامترهاي هندسي همچون طول ترک، زاويهي ترک، موقعيت ترک و طول پوسته  بر روي بار بحراني کمانش اين پوستهها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهند که افزايش طول ترک بار بحراني کمانش را کاهش ميدهد و نيز تغيير زاويهي ترک تأثيرات قابل ملاحظهاي بر بار کمانش ميگذارد. همچنين با افزايش طول پوسته از تأثير وجود ترک کاسته ميشود. تحليل عددي به کمک نرم المان محدود ABAQUS انجام گرفته  که چندين تست تجربي به کمک دستگاه سروهيدروليکINSTRON 8802 دقت تحليلهاي عددي را نشان ميدهد.

کلمات کليدي: پوسته ترکدار- مقطع مربعي- کمانش پيچشي- بار بحراني کمانش- روش المان محدود 

 مقدمه

مقدمه

سازه هاي پوسته اي  داراي کاربرد فراوان در صنايع هوافضا، سازه هاي معدني، سدهاي بزرگ، سقفهاي پوسته اي، خط لوله و  سازه هاي حمل و نگهداري سيالات مي باشد]1[. يکي از مهمترين مسائلي که هنگام طراحي اين سازه ها بايد مورد بررسي قرار گيرد، پديده کمانش است]2[. اولين تحقيقات بر روي تعيين بار کمانش در ناحيه الاستيک متمرکز بود ولي تحقيقات تجربي]3و4[ نشان داد که ظرفيت بار کمانش سازه هاي پوسته اي بسيار کمتر از مقداري است که تئوريهاي کلاسيک نشان مي دهدو کوچکترين انحراف از شرايط ايده آل هندسي و بار گذاري باعث کاهش قابل توجه بار قابل تحمل سازه مي شود. ] 7-5[. مانند ديگر سازه ها، پوسته ها نيز مستعد ايجاد ورشد عيوبي مثل ايجاد ترک، خوردگي و تغييرات شيميائي هستند. وجود  ترک روي پوسته مانند عيب و نقصهاي سازه اي عمل مي کند و به شدت بر روي رفتار کمانش پوسته ها تاثير گذاشته و باعث کاهش توان باربري آن مي شود]10-8[. ال ناش،  براي اولين بار کمانش پوسته هاي ترک دار را مطرح کرد. تمرکز او در اين مطالعه بر روي پوسته هاي استوانه اي که داراي  ترک محيطي کامل هستند بود. بار کمانش اين پوسته ها تقريبآ نصف بار کمانش استوانه کامل بدون ترک است]11[. دايشل، بحث کمانش  پوسته استوانه اي با ترک محيطي  را به کمک روش تحليلي عددي بررسي کرد. او فرض کرد که پوسته داراي طول بي نهايت، نازک، الاستيک و ايزوتروپيک است و تحت تنش کششي يکنواخت قرار دارد]12[. در مدل سازي المان محدود نحوه مش بندي نوک ترک براي به دست آوردن جواب دقيق از اهميت بالايي برخوردار است. وزيري يک مدل المان محدود مناسب براي مش بندي ارايه کرده است]13[. تحليل پس کمانش پوسته هاي ترک دار نشان ميدهد که تغيير شکل ناشي از کمانش باعث افزايش قابل توجه ضريب شدت تنش در اطراف نوک ترک ميشود]14[. از طرف ديگر، افزايش بارگذاري مي تواند منجر به گسترش کمانش محلي و در نهايت منجر به شکست مخرب در سازه شود]15[. تحقيقات نشان مي دهد که کمانش پوسته هاي استوانه اي به وجود ترک و بارگذاري فشاري نسبت به حالتي که پوسته فاقد ترک بوده ولي بارگذاري آن پيچشي است، حساسيت بيشتري نشان مي دهد]16و17[. وزيري ]18[ حساسيت کمانش پوسته هاي استوانه اي کامپوزيتي را به وجود ترکهاي سراسري تحت فشار محوري بررسي کرد. وي تحليل مقادير ويژه را با استفاده از روش اجزاي محدود انجام داد و همچنين تاثير اندازه و زاويه ترک را بررسي کرده است. تحقيقات نشان ميدهد که وجود ترک باعث تغيير مشخص در رفتار پوسته هاي استوانه اي ترک دار، با ايجاد کمانش محلي در اطراف ترک ميشود که تابع طول ترک، راستاي ترک و شرايط بارگذاري است]19[. رفتار کمانشي پوسته هاي ترک دار به عواملي نظير شرايط مرزي، هندسه، طول و زاويه ترک و بخصوص شرايط بارگذاري دارد.  با توجه به پارامترهاي زياد موثر و نيز پيچيده بودن رفتار پوسته هاي ترک دارکه نمي توان به کمک يک رابطه تحليلي رفتار پوسته را پيش بيني کرد، حل عددي اين مسئله بهترين روش به نظر مي رسد]23-20[. 


با مروري بر مقالات ارائه شده، مشاهده ميگردد که کمانش و پسکمانش پوستههاي با مقطع مربعي ترکدار تحت بار پيچشي در حالت الاستيک- پلاستيک و در طولهاي متفاوت از استوانه مورد بررسي قرار نگرفتهاست. لذا هدف از اين مقاله بررسي کمانش و رفتار پسکمانشي پوسته هاي ترکدار تحت بار پيچشي با استفاده از نرمافزار المان محدود آباکوس [24] ميباشد. در پايان به کمک نتايج عددي بدست آمده درباره ميزان تاثير هر کدام از پارامترهاي ذکر شده بر روي رفتار کمانش و پس کمانش پوسته هاي استوانه اي ترک دار بحث شده است.


هند سه و خواص مکانيکي:

هندسهي استوانههاي مورد نظر در شکل1 آورده شده است که هر کدام از پارامترهاي هندسي مورد نظر بصورت زير تعريف ميشوند:                     mm1t= ،mm98 D= ،mm750 و500 ،250L=

طول ترک نسبي:                             5/0 و 4/0 ،3/0 ،2/0 ،1/0a/L= =γ

زواياي ترک مورد بررسي نيز شامل صفر، 45 و 90 درجه ميباشند.

خصوصيات مکانيکي پوسته به صورت تجربي بر طبق استاندارد ASTME8 و توسط دستگاه سروو هيدروليک    INSTRON8802بدست آمده است[25]. نمودار تنش-کرنش در شکل (2) آورده شده است . به کمک بخش خطي نمودار؛ مدول يانگ 9e200، نسبت پواسون 3/0 و استحکام تسليم 6e337  به دست آمده است. 

تحليل عددي به کمک المان محدود



مدل سازي و تحليل عددي نمونه ها  به کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام شده است.

مشبندي پوسته هاي ترکدار


در اين تحليل از ا لمان غير خطي S8R5، که داراي هشت گره و شش درجه آزادي براي هر گره مي باشد، و براي تحليل پوسته ها مناسب است، استفاده شده است و از المان خطيS4R استفاده شده است. از هر دو المان خطي و غير خطي براي تحليل استفاده شده و در نهايت نتايج با هم مقايسه شده اند[24]. يکي از مسائل مهم در بررسي سازههاي ترکدار مشبندي نوک ترک ميباشد که بايد با دقت بسيار انتخاب شود. در شکل3 ميتوان ساختار مشبندي مربوط به يک ترک با زاويهي 45درجه را مشاهده نمود. همانطور که مشخص است اطراف ترک و بخصوص نوک ترک، بخاطر حساسيت بيشتر از مش بندي ريزتري استفاده شده است. کمانش محلي در پوسته از نوک ترک شروع به رشد ميکند.


فرايند تحليل

تحليل مقدار ويژه ، بار کمانش را بيشتر ازمقدار واقعي آن نشان مي دهد، علت هم اين است که از خواص پلاستيک ماده در فرايند تحليل هيچ استفاده اي نمي شود. براي تحليل کمانش، براي همه نمونه ها ابتدا بايد تحليل مقدار ويژه انجام گيرد تا شکل مد و مقدار ويژه بدست آيد. مدهاي اول کمانش مقدار ويژه کمتري دارند و کمانش معمولا" در اين مدها اتفاق مي افتد. براي حل مقادير ويژه در تحليل از مرحله اي به نام Buckle استفاده مي شود که بايد نتايج آن در تحليل غير خطي کمانش لحاظ شود. در غير اين صورت، نرم افزار ممکن است شکل مدهاي کمانش را به صورت اختياري انتخاب کند که باعث بروز جوابهاي غير واقعي در تحليل غير خطي مي شود.در مرحلهStep، نرم افزار از روش حل Subspace استفاده مي کند. لازم است که بين صفحات صلب و پوسته يک تماس تعريف شود، لذا نمي توان از روش حل Lanczos استفاده کرد]24[. در شکل(4) سه مد اول کمانش براي نمونه  ˚45θ -500L  نمايش داده شده است. 


بعد از تحليلBuckle، از يک تحليل غير خطي براي بدست آوردن نمودار نيرو– جابجايي استفاده مي شود. مقدار ماکزيمم در اين نمودار، نشان دهنده بار کمانش است. اين مرحله(Static Riks) ناميده مي شود و از روش Arc length  براي تحليل پس کمانش استفاده مي کند. در اين مرحله خواص غير خطي و پلاستيک ماده در نظر گرفته مي شود.


اثر طول ترک بر بار بحراني کمانش


در شکل5و6 نمودار بار پيچشي بر حسب زاويهي پيچش براي ترک صفر درجه و 45درجه در طولهاي مختلف رسم شدهاست. مشاهده ميشود که با افزايش طول ترک بار بحراني کمانش کاهش مييابد و رفتارهاي پسکمانشي آنها نيز با يکديگر متفاوت ميباشد. تاثير افزايش طول ترک بر کاهش بار بحراني کمانش، با افزايش طول پوسته بيشتر مي شود.


اثر زاويه ترک بر بار بحراني کمانش

به منظور بررسي تأثير زاويه ترک بر بار بحراني کمانش و رفتار پس کمانش شکل7 و8 آورده شده است. ميتوان ديد که با افزايش زاويهي ترک تا زاويهي 45درجه بار بحراني به مقدار کمي کاهش يافته و سپس افزايش مييابد و تفاوت قابل ملاحظهاي ميان بار بحراني کمانش در زواياي صفر درجه و 45 درجه وجود ندارد.ترک 90 درجه کمترين تاثير را بر بار بحراني کمانش دارد. از مقايسه شکلهاي 7و8 مي توان نتيجه گرفت که با افزايش طول ترک، ترک 45 درجه اثر بيشتري روي بار بحراني کمانش مي گذارد.


در شکل(9) اثر همزمان طول ترک و زاويه ترک روي بار بحراني کمانش نمايش داده شده است. بدين منظور از ضرائب بار بحراني و زاويهي پيچش بحراني استفاده شده است که به صورت زير تعريف ميشوند:
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 بترتيب بار پيچشي کمانشي و زاويهي پيچش بحراني مربوط به قوطيهاي ترکدار ميباشند.

مشاهده مي شود که در طول ترکهاي نسبي کوتاه، تا حدود 3/0=γ، ترک تاثير بسيار کمي روي بار کمانش داشته و تغيير زاويه ترک نيز بار کمانش را تغيير نميدهد. در مقادير طول ترک بيشتر از 3/0=γ ، براي زواياي ترک صفر درجه و 45 درجه شيب نمودار به طور ناگهاني زياد شده و افزايش طول ترک تاثير زيادي بر کاهش بار بحراني کمانش مي گذارد. اين تاثير براي ترک 90 درجه بسيار ناچيز است و مي توان گفت براي ترک 90 درجه افزايش طول ترک تاثيري روي کاهش بار بحراني کمانش ندارد. از نمودار مي توان نتيجه گرفت که ترک 45 درجه بيشترين تاثير را بر بار بحراني کمانش دارد.


اثر طول پوسته بر بار بحراني کمانش

 در ادامه به بررسي تأثير وجود ترک در استوانههاي ترکدار با طولهاي متفاوت ميپردازيم. در شکل10 براي سه طول متفاوت از استوانه نمودار بار پيچشي بر حسب زاويهي پيچش آورده شده است. همانطور که مشاهده ميشود با افزايش طول استوانه تأثير وجود ترک افزايش مييابد. بطوريکه در حالتهاي بدون ترک بارهاي بحراني تقريباً با هم برابرند ولي با ايجاد ترک در استوانه بيشترين کاهش بار بحراني در استوانهاي اتفاق ميافتد که بلندترين طول را دارد.


تحليل تنش در پوسته


در شکل(11) نمودار نيرو جابجايي و روند تغيير شکل پوسته پوسته ترک دار  در حين بارگذاري نمايش داده شده است. با افزايش بار مقدار تنش در نوک ترک زياد شده و پوسته ابتدا در نوک ترک دچار کمانش محلي شده و سپس پوسته کمانش مي کند. مشاهده مي شود که پوسته در مد اول (شکل4) ، که مقدار کمتري دارد، کمانش کرده است


اثر سطح مقطع


براي بررسي ميزان تاثير تغيير سطح مقطع پوسته ترک دار بر روي رفتار کمانش و پس کمانش ان ، يک پوسته با مقطع دايره اي مدل مي کنيم. اندازه طول دو پوسته با هم برابر است. براي اينکه سطح مقطع دو پوسته با هم کاملا برابر شود قطر  سطح مقطع استوانه اي را 110 ميلي متر  در نظر مي گيريم. هندسهي استوانه  مورد نظر در شکل12 آورده شده است:


mm   1t=، mm110 D=،mm750 و500 و250L=

هندسه و اندازه ترک ايجاد شده روي دو پوسته کاملا يکسان بوده و مي توان تاثير سطح مقطع را بر بار بحراني کمانش بررسي کرد. 


 براي بيان بهتر تاثير تغيير شکل سطح مقطع بر بحراني کمانش نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي پوسته استوانه اي  در سه زاويهي متفاوت و اندازه  (5/0=γ و mm500=L) رسم شده است(شکل13). براي پوسته با مقطع دايره اي  ، مانند مقطع مربعي، ميتوان ديد که با افزايش زاويه ترک بار ابتدا کاهش و سپس افزايش مييابد.  در شکل 14 نمودار بار کمانش بر حسب زاويه پيچش انتهاي پوسته براي مقاطع دايروي و مربعي در يک نمودار رسم شده است. اين نمودار نشان مي دهد که  مقطع مربعي  بدون ترک بار کمانش کمتري نسبت به پوسته استوانه اي دارد. تغيير زاويه ترک در پوسته استوانه اي تاثير بيشتري روي بار کمانش دارد در حالي که در پوسته مربعي مقادير بار بحراني کمانش در زواياي مختلف ترک اختلاف بسيار کمي دارند. بر خلاف پوسته استوانه اي در مقطع مربعي در زاويه هاي مختلف ترک رفتار پس کمانش يکساني از خود نشان مي دهند.


بحث در نتايج

به منظور بررسي تأثير طول ترک بر بار بحراني کمانش و رفتار پس کمانش پوسته  ترک دار شکلهاي 5و6  آورده شده است. مشاهده ميشود که با افزايش طول ترک بار بحراني کمانش کاهش مييابد.در شکلهاي  7و8 نمودار بار بحراني کمانش بر حسب جابجايي براي پوسته  با طول يکسان و در زاويه هاي مختلف رسم شده است. مشاهده مي شود که در ترک 45 درجه بيشترين کاهش در مقدار بار کمانش روي مي دهد و ترک 90 درجه تاثير بسيار ناچيزي روي بار بحراني کمانش دارد. مشاهده ميشود که با افزايش طول ترک بار بحراني کمانش کاهش مييابد. نتايج تحليل عددي نشان مي دهد که افزايش قطر پوسته با ثابت ماندن ضخامت باعث افزايش بار بحراني کمانش مي شود و افزايش نسبت  باعث کاهش بار بحراني کمانش مي شود. براي پوسته استوانه اي ترک دار ابتدا کمانش محلي در نوک و اطراف ترک روي داده و سپس پوسته خمش کلي را تجربه مي کند. نتايج نشان مي دهد که وجود ترک با ايجاد کمانش محلي باعث تغيير قابل توجه در رفتار پوسته استوانه اي ترک دار مي شود که تابع طول ترک، راستاي ترک و شرايط بارگذاري است . براي ترکهاي بزگتر از طول ترک بحراني کمانش محلي باعث مي شود که کمانش کلي زودتر روي دهد که اين طول بحراني تابع طول ترک ، راستاي ترک و شرايط بارگذاري است. از شکل(9) که اثر همزمان طول ترک و زاويه ترک روي بار بحراني کمانش نمايش داده شده است مي توان نتيجه گرفت که در مقادير طول ترک بيشتر از 3/0=γ ، براي زواياي ترک صفر درجه و 45 درجه شيب نمودار به طور ناگهاني زياد شده و افزايش طول ترک تاثير زيادي بر کاهش بار بحراني کمانش مي گذارد. اين تاثير براي ترک 90 درجه بسيار ناچيز است و مي توان گفت براي ترک 90 درجه افزايش طول ترک تاثيري روي کاهش بار بحراني کمانش ندارد. در شکل (14) اثر تغيير شکل سطح مقطع از مربعي دايروي به بر روي رفتار کمانش و پس کمانش پوسته بررسي شده است. نتايج بيانگر اين موضوع است که تغيير زاويه ترک در پوسته استوانه اي تاثير بيشتري روي بار کمانش دارد در حالي که در پوسته مربعي مقادير بار بحراني کمانش در زواياي مختلف ترک اختلاف بسيار کمي دارند. بر خلاف پوسته استوانه اي در مقطع مربعي در زاويه هاي مختلف ترک رفتار پس کمانش يکساني از خود نشان مي دهند.


نتيجه گيري


با توجه به نمودارهاي بدست آمده ميتوان نتايج زير را استخراج نمود:


با افزايش طول ترک در استوانه، استحکام پيچشي آن به شکل قابل توجهي کاهش ميدهد. 2- افزايش زاويهي ترک، ابتدا بار بحراني کمانش را کاهش و سپس افزايش ميدهد. 3- ترکهاي با زاويهي 45 درجه بيشترين تأثير را در کاهش بار بحراني کمانش از خود نشان ميدهند. 4- با افزايش طول و زاويهي ترک رفتار پسکمانشي استوانهها تحت بار پيچشي بشدت تغيير ميکند. 5- با افزايش طول استوانه تأثير وجود ترک در استوانه بشدت افزايش مييابد ولي رفتار پسکمانشي آنها تغييري نميکند.6- کمانش معمولا در مد اول که مقدار بار کمتري نياز دارد روي ميدهد.7- المان خطي در مقايسه با المان غير خطي، داراي توانايي بيشتري براي پيش بيني رفتار پس کمانش پوسته استوانه اي با ترک دارد. در مرحله پيش کمانش هر دو المان رفتار مشابهي را از خود نشان مي دهند. 8- وجود ترک با ايجاد کمانش محلي باعث تغيير قابل توجه در رفتار پوسته استوانه اي ترک دار مي شود که تابع طول ترک، راستاي ترک و شرايط بارگذاري است.9- براي ترکهاي بزگتر از طول ترک بحراني کمانش محلي باعث مي شود که کمانش کلي زودتر روي دهد که اين طول بحراني تابع طول ترک ، راستاي ترک و شرايط بارگذاري است. 10-  نتايج تحليل عددي نشان مي دهد که افزايش قطر پوسته با ثابت ماندن ضخامت باعث افزايش بار بحراني کمانش مي شود و افزايش نسبت  باعث کاهش بار بحراني کمانش مي شود. 11- تغيير شکل سطح مقطع از مربعي به دايروي نشان مي دهد که تغيير زاويه ترک در پوسته استوانه اي تاثير بيشتري روي بار کمانش دارد در حالي که در پوسته مربعي مقادير بار بحراني کمانش در زواياي مختلف ترک اختلاف بسيار کمي دارند. بر خلاف پوسته استوانه اي در مقطع مربعي در زاويه هاي مختلف ترک رفتار پس کمانش يکساني از خود نشان مي دهند.12- با افزايش طول ترک اثر ترکهاي با زاويه صفر و 45 درجه بر کاهش بار بحراني بيشتر مي شود در حالي که براي ترک 90 درجه افزايش طول ترک تاثيري روي کاهش بار بحراني کمانش ندارد.
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شکل1: هندسهي قوطي مورد نظر
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شکل2: نمودار تنش کرنش پوسته مورد آزمايش
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شکل3: مش بندي انجام شده براي قوطيهاي ترکدار. الف: مش بندي کلي براي ترک 45درجه، ب: مش بندي اطراف ترک،ج: مش بندي نوک ترک



L500-θ45- شکل مد هاي کمانش براي نمونه   شکل4:
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شکل5: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در اندازههاي مختلف از طول ترک(˚0=θ و mm500=L)
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شکل6: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در اندازههاي مختلف از طول ترک(˚45=θ و mm500=L)
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 شکل7: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در سه زاويهي متفاوت (3/0=γ و mm500=L).
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شکل8: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در سه زاويهي متفاوت (5/0=γ و mm500=L).
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شکل9: نمودار طول ترک نسبي بر حسب زاويه پيچش بحراني 
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شکل10: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در سه طول متفاوت (˚0=θ و mm500=L).





شکل11: نمودار نيرو-جابجايي و تغيير شکل پوسته    


L500-θ45  در حين بار گذاري براي  نمونه





شکل12: هندسهي استوانههاي مورد نظر
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شکل13: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي استوانه در سه زاويهي 

متفاوت (3/0=γ و mm500=L).
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شکل14: نمودار بار پيچشي بر حسب زاويه پيچش انتهاي پوسته  با مقطع


 دايره اي(C) و مربعي (S) در سه زاويهي متفاوت (3/0=γ و mm500=L).
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